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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
Portaria nº 243/2018- ADM 
 
 O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.  
 
RESOLVE: 
 
       Art. 1º Conceder a servidora efetiva, Andreza Karla Pereira da 
Silva, que exerce a função de agente comunitário de saúde, sob 
matrícula 10022-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme 
Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município, no 
período de 01 de Outubro á 30 de Outubro de 2018. 
    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário. 
 
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 01 de Outubro de 2018. 
 
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Portaria nº 244/2018- ADM 
 
 O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.  
 
RESOLVE: 
 
       Art. 1º Conceder ao servidor efetivo, Manoel Paulo de 
Farias, que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, sob 
matrícula 7803-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 
conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 
Município, no período de 01 de Outubro á 30 de Outubro de 
2018. 
    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário. 
 
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 01 de Outubro de 2018. 
 
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
Portaria nº 245/2018- ADM 
 
 O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.  
 
RESOLVE: 
 
       Art. 1º Conceder a servidora efetiva, Francisca Fabiana Varela 
da Silva Santos, que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, 
sob matrícula 6300-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 
conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 
Município, no período de 01 de Outubro á 30 de Outubro de 2018. 
    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário. 
 
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 01 de Outubro de 2018. 
 
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Portaria nº246/2018- ADM 
 
 O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.  
 
RESOLVE: 
 
       Art. 1º Conceder ao servidor efetivo, Celson Bezerra 
Cavalcante Filho, que exerce a função de eletricista, sob 
matrícula 0752-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 
conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 
Município, no período de 01 de Outubro á 30 de outubro de 
2018. 
    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário. 
 
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 01 de Outubro de 2018. 
 
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 
 

Portarias - ADM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
 Portaria nº 247/2018- ADM 
 
 O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.  
 
RESOLVE: 
 
    Art. 1º Conceder a servidora efetiva, Maria Zilma Pedro Eleutério, 
que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, sob matrícula 
7897-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, 
do Estatuto dos Servidores Público do Município, no período de 01 
de Outubro á 30 de Outubro de 2018. 
    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário. 
 
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 01 de Outubro de 2018. 
 
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor HELLEN M MARCIEL COSTA - ME referente a nota de 
liquidação n.º 02100004, datada de 02/10/2018, do empenho nº. 
05010285, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente nota 
fiscal nº. 000289. O referido pagamento refere-se a licenciamento 
de uso de sistema de patrimônio e gerenciamento de 
documentos. 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 
pela necessidade de disponibilização do sistema de controle de 
patrimônio e gerenciamento eletrônico de documentos, para que 
não houvesse interrupção na confecção de contratos e demais 
processos administrativos, motivo pelo qual justificamos a quebra 
da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra 
identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para 
que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 
efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor EDIMAR ARAUJO FARIAS - ME. referente a nota de 
liquidação n.º 20080012, datada de 20/08/2018, do empenho nº. 
06060005, no valor de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta 
reais), referente nota fiscal nº. 000123. O referido pagamento 
refere-se a aquisição de gêneros alimentícios para merenda 
escolar. 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 
necessidade de fornecimento de merenda escolar para alunos da 
rede municipal de ensino, pois a falta de merenda poderia 
ocasionar a suspensão das aulas, gerando um prejuízo imensurável 
aos alunos, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem 
cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 
referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor HELLEN M MARCIEL COSTA - ME referente a nota de 
liquidação n.º 02100002, datada de 02/10/2018, do empenho nº. 
05010285, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente nota 
fiscal nº. 000290. O referido pagamento refere-se a licenciamento 
de uso de sistema de patrimônio e gerenciamento de 
documentos. 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 
pela necessidade de disponibilização do sistema de controle de 
patrimônio e gerenciamento eletrônico de documentos, para que 
não houvesse interrupção na confecção de contratos e demais 
processos administrativos, motivo pelo qual justificamos a quebra 
da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra 
identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para 
que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 
efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor EDIMAR ARAUJO FARIAS - ME. referente a nota de 
liquidação n.º 20080011, datada de 20/08/2018, do empenho nº. 
06060007, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos reais), referente 
nota fiscal nº. 000121. O referido pagamento refere-se a aquisição 
de gêneros alimentícios para merenda escolar. 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 
necessidade de fornecimento de merenda escolar para alunos da 
rede municipal de ensino, pois a falta de merenda poderia 
ocasionar a suspensão das aulas, gerando um prejuízo imensurável 
aos alunos, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem 
cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 
referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018. 
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

 

GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor HELLEN M MARCIEL COSTA - ME referente a nota de 
liquidação n.º 28090015, datada de 28/09/2018, do empenho nº. 
16080001, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente 
nota fiscal nº. 000293. O referido pagamento refere-se a 
licenciamento de uso de sistema de arrecadação tributária e 
emissão de nota fiscal eletrônica, vinculados à secretaria 
municipal de Tributação para atendimento aos empresários 
prestadores de serviços e contribuintes diversos do município . 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 
pela necessidade de disponibilização do sistema de emissão de 
nota fiscal eletrônica e certidões negativas para as pessoas 
jurídicas e físicas, prestadores de serviços no território do 
município de João Câmara-RN, motivo pelo qual justificamos a 
quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor 
supra identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para 
que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 
efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor HELLEN M MARCIEL COSTA - ME referente a nota de 
liquidação n.º 02100008, datada de 02/10/2018, do empenho nº. 
05010285, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente nota 
fiscal nº. 000288. O referido pagamento refere-se a licenciamento 
de uso de sistema de patrimônio e gerenciamento de documentos. 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 
necessidade de disponibilização do sistema de controle de 
patrimônio e gerenciamento eletrônico de documentos, para que 
não houvesse interrupção na confecção de contratos e demais 
processos administrativos, motivo pelo qual justificamos a quebra 
da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra 
identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 
referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor HELLEN M MARCIEL COSTA - ME referente a nota de 
liquidação n.º 04090006, datada de 04/09/2018, do empenho nº. 
16080001, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente 
nota fiscal nº. 000285. O referido pagamento refere-se a 
licenciamento de uso de sistema de arrecadação tributária e 
emissão de nota fiscal eletrônica, vinculados à secretaria 
municipal de Tributação para atendimento aos empresários 
prestadores de serviços e contribuintes diversos do município . 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 
pela necessidade de disponibilização do sistema de emissão de 
nota fiscal eletrônica e certidões negativas para as pessoas 
jurídicas e físicas, prestadores de serviços no território do 
município de João Câmara-RN, motivo pelo qual justificamos a 
quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor 
supra identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para 
que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 
efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.  
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

GABINETE DO PREFEITO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 
fornecedor EDIMAR ARAUJO FARIAS - ME. referente a nota de 
liquidação n.º 20080009, datada de 20/08/2018, do empenho nº. 
06060006, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 
referente nota fiscal nº. 000122. O referido pagamento refere-se a 
aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. 
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 
necessidade de fornecimento de merenda escolar para alunos da 
rede municipal de ensino, pois a falta de merenda poderia 
ocasionar a suspensão das aulas, gerando um prejuízo imensurável 
aos alunos, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem 
cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado. 
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 
referido pagamento e as publicações necessárias. 
  
João Câmara-RN, em 4 de Outubro de 2018.  
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 085/2018-DISP 
EXTRATO DE CONTRATO 
  
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
À PARALELEPÍPEDO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM 
DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA 
CIDADE DE JOÃO CÂMARA. 
  
Contrato nº 20180270 
Contratante: Prefeitura Municipal de João Câmara/RN 
Pela Contratada: CONSTRUTORA PRL - LTDA 
Contratado:Francisco Pedro de Lima Filho 
Valor total:R$ 29.906,55 (Vinte e nove mil, novecentos e seis reais 
e cinqüenta e cinco centavos) 
Vigência do Contrato: 17/09/2018 a 31/12/2018. 
Dotação orçamentária:Exercício 2018 Projeto 
0801.154510058.1.038 Pavimentação de Ruas, Avenidas e 
Logradouros, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e 
instalações, Subelemento 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações. 
Legal: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/1993. 
  
João Câmara/RN,02deOutubro de2018. 
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.°085/2018-DISP 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 
  
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, 
inciso I, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico 
acostada aos autos, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO, PELO MÉTODO 
CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS 
RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO CÂMARA. RATIFICO, 
conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o 
Despacho do Ilmo. Sr. Erivanildo Bandeira Bezerra, Presidente da 
Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação 
do devido extrato. 
  
JOÃO CÂMARA - RN, 02 de Outubro de 2018 
  
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO  
Prefeito 
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PÁGINA EM BRANCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL nº 782 de 05.10.18 
 

Adm. do Sr. Manoel dos Santos Bernardo 
Praça Baixa Verde 169 – Centro – João 

Câmara/RN 

 
EXPEDIENTE 

Publicação: Assessoria de Comunicação 

 
Gildevan Macedo da Silva 

Sec. Executivo do Diário Oficial do 
Município – D.O.M 

PODER EXECUTIVO 
            Manoel dos Santos Bernardo                                            Erinaldo Gomes de Oliveira 

                              Prefeito                                                                   Tesoureiro Municipal 

 Anna Katharina Bandeira da Costa Dias Almeida                                 Silvano Carlos de Souza 

                           Vice-prefeito                                                    Sec. Mun. De Educação e Cultura 

            Thiago Dayvison Gomes da Silva                                       Maurício Caetano Damacena Filho 

                     Chefe de gabinete                                                 Sec. Mun. Da Hab.,Trab. e Ass. Social 

                    José Aldo Monteiro                                                         Aldo Torquato da Silva 

               Assessoria de Comunicação                                   Sec. Mun. De Obras, Transp. e Urbanismo 

                  Robson Rafael de Freitas                                                  João Caetano Damascena  

                   Sec. Mun. de Tributação                                      Sec. Mun. Da Agricultura, M. Ambiente, 

                    Benedito Alves da Silva                                                 Pecuária e Rec. Hídricos. 

                Sec. Mun. de Administração                                          Bruno Augusto Fernandes da Cruz 

                 Francisca Andréa Ribeiro                                                      Sec. Mun. De Saúde 

     Sec. Mun. De Planejamento e Finanças                                            Gean Carlos de Lima 

                 Hermida Silva de Araújo                                    Sec. Mun. de Esporte,Juventude e Turismo 

          Controladoria geral do Município 


